
MIG/MAG lasapparatuur

PULSE MIG/MAG LASAPPARATUUR

CEBORA JAGUAR E 200 MD SYNERGIC
De Jaguar E 200 MD Synergic is het ideale lasapparaat voor de garage/
schadewerkplaats waar veel gewisseld moet worden met
lastoevoegmateriaal, bijvoorbeeld CuSi3, Aluminium of staal, RVS of…bijna
alle denkbare combinaties zijn mogelijk. Kenmerkend voor deze lasmachine is
de dubbele toortsaansluiting, dubbele draadaanvoermotor en dubbele
gasaansluiting. Met 1 knop kan er van toorts, draad en gas worden gewisseld,
zonder dat er eerst gedemonteerd en gemonteerd dient te worden. Het
resultaat: tijdwinst en veel gemak.

Een ander belangrijk kenmerk van deze 200 Ampère sterke lasinverter is de
optionele Pulse functie. Deze functie zorgt voor een feilloze evenaring van
het mooie stabiele uiterlijk van een TIG-las en dat volgens het veel snellere
MIG lasprincipe. Bovendien blijft tevens de warmte-inbreng, bij een optimale
inbranding, tot een minimum beperkt en is het smeltbad volledig
beheersbaar. Daarnaast zorgen diverse factoren, zoals de inverter
technologie, programmeerbare hot-start en een elektronisch regelbare
smoorspoel voor een spatarm start- en lasresultaat. De stroombron is tevens
standaard voorzien van 34 synergische lasprogramma's voor de meest
voorkomende materialen, welke desgewenst naar eigen inzicht aangepast
kunnen worden. Met de optionele Pulse functie upgrade is de stroombron
zelfs voorzien van 64 synergische lasprogramma's. Deze machine is voorzien
van Cebora's PFC module (Power Factor Correction) volgens de norm IEC/EN
61000-3-12. Dit zorgt voor minder stroomverbruik, hoger rendement, meer
vermogen en hogere inschakelduur. Kortom: energiezuinige groene
apparatuur!

Technische specificaties

Netspanning 1-fase : 230V - 50/60 Hz +15% / -20%
Afzekering : 16 A (traag)
Opgenomen vermogen : 6,3 kVA -   20%

3,8 kVA -   60%
3,1 kVA - 100%

Lasstroombereik min - max : 20 - 200 A
Inschakelduur : 200 A - 20% / 140 A - 60% / 120 A - 100%
Traploos instelbare spanning : Elektronisch
Te verlassen draad : FE: 0,6/0,8/1,0

AL: 0,6/0,8/1,0/1,2
INOX: 0,8/1,0
Cu-Si 3%: 0,8/1,0

Max. draadspoeldiameter : Ø 300 mm / 15 kg
Aandrijving : 2-rols
Beschermingsklasse : IP 23 S
Europese norm : EN 60974.1 / EN 61000-3-12
Gewicht : 68 kg
Afmetingen (bxdxh) : 588 x 920 x 985 mm

Uitvoeringen

Machine wordt standaard luchtgekoeld geleverd op verrijdbaar onderstel 
inclusief massakabel 25 mm² voorzien van aardklem.
Artikelnr. Omschrijving
•100546963 Jaguar E 200 MD, zonder toebehoren.
•100546987 Jaguar E 200 MD inclusief toebehoren en 2 lastoortsen WK 250.

Toebehoren

Artikelnr. Omschrijving
•210503202 Lastoorts WK 250A - 3 meter, gasgekoeld.
•210503203 Lastoorts WK 250A - 4 meter, gasgekoeld.
•101111633 Push-Pull lastoorts - 4 meter, gasgekoeld.
•210621576 Doorvoerpijp 5 x 4,4 mm L=200 mm tbv Alu Teflonliner.
•219521569 Binnengeleider grafiet tbv alu 1,0-1,2 mm 3 meter.
•901019568 Aandrijfrol aluminium 0,8-1,0 mm.
•901019569 Aandrijfrol aluminium 1,2-1,6 mm.
•101146964 Upgradeprogramma Pulse functie.
•163036423 Reduceerventiel model Maxy met dubbele manometer.


